
 

[BridgemateIIAnv.docx] 2011-10-18 12:43:00 Sida 1 (1) 

Bridgemate II 
 
Bridgemate Pro, som varit i drift ett antal år, har nu 
ersatts av en ny version, Bridgemate II, som har ett 
flertal utökade funktioner. 

 
De nya Bridgemate-dosorna skiljer sig inte mycket 
från de gamla vare sig i utseende eller användande, men några skillnader finns det i 
funktionalitet: 
 
 BM2 har fyra nya funktionsknappar, placerade under skärmen 
 BM2 har en skärm med 4-10 rader medan den gamla hade 2 rader 
 BM2 visar spelarnamn i början av ronden 
 BM2 kortsitsar kan matas in efter första ronden 
 BM2 kan visa 4 alternativt 6 resultat samtidigt 
 BM2 visar antalet kvarvarande brickor att spela 
 BM2 visar flyttschema 
 BM2 spelarna kan ändra resultat under ronden 
 BM2 har batteriindikator 
 
 
 
Användning av dosorna i spel 
Informationsfönstret i de nya dosorna är betydligt större än i de gamla, vilket ger en 
bättre överblick över inmatade värden. 
 
I övrigt fungerar dosorna som de gamla, med undantag av att godkännande från Ö-V sker 
med den högra, nytillkomna funktionstangenten. Ovanför denna står texten ”Godkänn” i 
svart text. 
 
Kortsitsar 
Om man använder funktionen att mata in kortsitsar efter första ronden, ställs frågan: 
”Vill Du mata in kortsitsarna?”. Man trycker OK och får frågan vilken bricka som avses. 
Sedan bricknumret angivits och bekräftats med OK får man upp en ny sida för inmatning 
av korten. 
Den börjar med Nords kort. 
Lämpligen gör Nord inmatningen av hela sitsen. 
Inmatning sker i färgordning spader, hjärter, ruter och klöver. 
När spaderkorten matats in, trycker man OK, och pekaren flyttar sig till hjärter osv. 
Antalet resterande kort för en hand anges i höger hörn och räknas ner till 0. 
När Nords kort matats in, flyttar den sig automatiskt till Öst, och när även dess kort 
matats in, till Syd. 
Västs kort behöver inte matas in. Det blir automatiskt resterande. 
Ingen dubbelinmatning kan ske, det håller systemet koll på. 
 

 




